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Досліджували вплив курсового інтраназального застосування дегідроепіандростерону (DHEA) на 
емоційний статус і зоосоціальну поведінку лабораторних білих щурів дорослого та раннього зрілого 
віку у стані відміни етанолу з урахуванням рівня його добровільного вживання та надання переваги 
у двопляшковому тесті. Показано, що за умов поновлення доступу до алкоголю відзначається висо-
ко вірогідне зменшення інтенсивності його вживання (на 75%) у всіх експериментальних тварин. 
Разом з цим DHEA на відміну від плацебо сприяє суттєвій (на 72%) редукції патологічного потягу 
до етанолу. Такі результати у поєднанні з відновленням вихідного патерну зоосоціальних взаємо-
відношень з переважанням соціоцентричного типу відображають нормалізуючий характер впливу 
нейростероїдної регуляції на емоційну поведінку алкоголізованих тварин, що свідчить про певний 
терапевтичний потенціал DHEA, спрямований на послаблення чи усунення стійкого облігатного 
синдрому алкоголізму – психічної залежності від етанолу.
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ВСТУП

Проблема лікування алкоголізму продовжує 
залишатися надзвичайно актуальною. Вона 
тісно пов’язана з недооцінкою ролі психічної 
залежності, яка формується на I стадії захво-
рювання та проявляється емоційним диском-
фортом у стані відміни алкоголю. Саме цей 
феномен є облігатним стрижневим симпто-
мом алкоголізму, який, відновлюючись за 
умов купірування фізичної залежності, акту-
алізує патологічний потяг, що призводить до 
рецидивів захворювання [1, 2]. Недостатня 
увага до психічної залежності при алкоголіз-
мі пов’язана з уявленням про її функціональ-
ний характер без урахування матеріального 
субстрату, що залучає катехоламін- (дофа-
мін-), серотонін-, ГАМК-ергічну, а також 
нейростероїдну регуляцію функцій мозкової 
системи емоційного підкріплення [3–5]. Ро-

зуміння феномену психічної залежності від 
алкоголю як складного синдромокомплексу, 
що реалізується в організмі на рецепторно-
му, клітинному та загальномозковому рівні 
в цілому, визначає важливе патогенетичне 
значення фармакотерапевтичних підходів до 
його корекції [6]. При цьому застосовують-
ся препарати різноманітних хімічних груп: 
бензодіазепінові транквілізатори, антагоністи 
опіоїдних та глутаматних рецепторів, аго-
ністи ГАМК(А)-рецепторів, антидепресанти 
(селективні інгібітори зворотного захвату 
серотоніну), блокатори ацетальдегідрогенази 
(дисульфірам) тощо. Найбільш ефективними 
є атипічні антипсихотики (рисполепт) та ан-
тиконвульсанти (топамакс). Клінічні ефекти 
цих препаратів проявляються у зниженні 
патологічного потягу до алкоголю, стабілі-
зації настрою та покращенні когнітивних 
функцій, забезпечуючи зниження рецидивів 
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захворювання [7]. Проте їх використання 
може призводити до вторинного формування 
залежності, з чим пов’язана подальша необ-
хідність та актуальність пошуку нових підхо-
дів щодо корекції емоційних та поведінкових 
порушень, які є наслідками зловживання 
психоактивних речовин та підвищують ризик 
розвитку хвороб залежності. 

З 80-х років XX сторіччя був відроджений 
інтерес щодо застосування нейростероїдів 
(дегідроепіандростерону – DHEA), проге-
стерону та його тетрагідрометаболітів), які 
синтезуються de novo гліальними клітинами 
і нейронами різноманітних структур мозку 
людини і тварин [8, 9], у лікуванні порушень 
ЦНС перш за все у психіатрії. Відомо, що 
хронічний стрес і соматичні захворювання 
характеризуються зниженням продукції 
DHEA та його сульфатних форм (DHEAS), 
що супроводжується зменшенням співвід-
ношення DHEAS/кортизол та асоціюється 
з розвитком і прогресуванням порушень 
пам’яті та інших когнітивних функцій, не-
стійкості настрою, деменцій, депресії тощо. 
В експериментах на гризунах були виявлені 
нейропротективні ефекти DHEAS: підсилен-
ня пам’яті, антидепресивна дія, зняття страху, 
паніки, зниження агресії [10, 11]. Його вміст 
наростає за різноманітних стресорних впли-
вів; алкогольна інтоксикація призводить до 
зниження DHEA в амигдалеподібному тілі та 
гіпоталамусі [12, 13]. Підвищена чутливість 
до нейростероїдів, які регулюють поведінку 
у лінійних щурів, відібраних за високою чут-
ливістю до алкоголю, вказує на те, що вони 
можуть робити певний внесок у патогенез 
хвороб залежності [14]. Показана можливість 
відновлення природного вироблення тесто-
стерону в організмі внаслідок застосування 
DHEA, а також його ефективність проти 
старіння в результаті антиоксидантної, про-
тизапальної, антиглюкокортикоїдної дії [15]. 
В організмі людини DHEA виробляється із 
7 років з піком продукції від 20 до 25 років 
та поступовим неухильним зниженням його 
вмісту до 50% у 40 років та до 10–20% – у 

65 років. DHEA стимулює синтез статевих 
гормонів, з урахуванням чого можна припу-
стити, що його відновлення буде ефективним 
при різноманітних порушеннях ендокринної 
та нервової систем, у т. ч., у лікуванні алко-
голізму та наркоманій.

Метою нашого дослідження було ви-
вчення впливу DHEA на емоційний статус, 
типи зоосоціальної поведінки та рівень спо-
живання етанолу у щурів за умов тривалої 
превентивної алкоголізації.

МЕТОДИКА

Усі процедури з лабораторними тваринами 
схвалені Комісією з питань етики та деон-
тології ДУ «Інститут неврології, психіатрії 
та наркології НАМН України» і виконані 
відповідно до «Загальноетичних принципів 
експериментів на тваринах (Київ, 2011), 
«Порядку проведення науковими установа-
ми дослідів та експериментів на тваринах»  
(№ 249 від 01.03.2012), Закону України «Про 
захист тварин від жорсткого поводження»  
(№ 3447-IV від 21.02.2006).

Дослідження проведено на 35 нелінійних 
самцях лабораторних білих щурів дорослого 
та раннього зрілого віку (від 8 до 12 міс), 
масою 310,0 ± 4,4 г. Кожну серію хронічних 
експериментів, що складалася з трьох блоків: 
вивчення емоційної та зоосоціальної поведін-
ки; тривала алкоголізація з індивідуальним 
тестуванням рівня вживання та надання пере-
ваги етанолу; курс інтраназального введення 
DHEA або плацебо, здійснювали протягом не 
менше як 80 днів.

Дизайн дослідження включав п’ять по-
слідовних етапів: I – вивчення вихідних 
нейроетологічних показників; II – тривала 
алкоголізація з визначенням рівня вживання 
та надання переваги етанолу; III – тестування 
нейроетологічних показників після алкого-
лізації; IV – інтраназальний курс DHEA або 
плацебо; V – тестування поведінки, рівня 
індивідуального вживання етанолу та його 
переваги у двопляшковому тесті.
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Усі етологічні спостереження здійсню-
вали після попередньої 5-денної ізоляції в 
індивідуальних клітках зі збереженням умов 
звичного утримання. «Відкрите поле» в нашій 
модифікації являло собою коло діаметром  
160 см, поділене на квадрати зі стороною 
20 см, обмежене по периметру стінкою за-
ввишки 35 см. Його поверхню освітлювали 
лампою розжарювання потужністю 200 Вт з 
висоти над центром 70 см [16–18].

Тварин по одному саджали під стінкою 
та протягом 3 хв реєстрували такі показники: 
латентний період (ЛП) перетину першого 
квадрату, горизонтальну (загальна кількість пе-
ресічених квадратів) та вертикальну (кількість 
стійок з опорою та без неї) рухову активність. 
При цьому враховували вираженість орієн-
товно-дослідницької реакції, яка включала 
ознайомчу пошукову активність (принюхуван-
ня, заглядання в щілини), а також структуро-
ваність рухової активності (зміна напрямку та 
швидкості переміщень). Крім цього, фіксували 
число актів та характер грумінгу, а також кіль-
кість вегетативних реакцій у вигляді фізіоло-
гічних випорожнень. Для оцінки вираженості 
поведінкових показників застосовували розро-
блену нами 3-бальну шкалу (табл. 1).

Для вивчення тривожно-фобічного ста-
тусу у щурів застосовували метод реєстрації 
проявів страху в комплексі поведінкових 

реакцій [16, 19], який дає змогу ідентифіку-
вати тривожно-фобічні стани з визначенням 
індивідуального рівня тривожності та його 
змін за умов багатократного тестування за 
сукупністю поведінкових реакцій у низці 
етологічно-адекватних тестів, що базуються 
на створенні емоціогенних ситуацій у вигляді 
відкритого простору з інтенсивним освітлен-
ням, раптового впливу руки експериментато-
ра, проходження через отвір, спуску з висоти. 
При цьому застосовувалося дискретне (1 бал) 
ранжування вираженості відповідних реакцій 
у діапазоні від 0 до 3 балів (більше значення 
відповідало більш вираженій реакції у тва-
рини). Шкала оцінки включала набір тестів 
у наступній послідовності: I – визначення 
часу ЛП виходу з центра «відкритого поля»; 
II – якісна оцінка реакцій на маніпуляції 
експериментатора; III – реєстрація ЛП про-
ходження через отвір; IV – визначення ЛП 
спуску з висоти (табл. 2) [20].

По закінченні часу проведення тесту I  
(60 с) за умов відкритого поля оцінювали 
реакцію тварини на наближення руки експе-
риментатора (тест II), що надавало уявлення 
про поведінкові характеристики за типом 
відступу (страх). Тести III і IV реєстрували 
протягом 180 с. Сумарне вираження ре-
зультатів досліджень тривожно-фобічного 
статусу та емоційно-рухової активності по 
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Таблиця 1. Шкала емоційно-рухової та орієнтовно-дослідницької діяльності  
у щурів в обстановці «відкритого поля»

Вираженість 
реакції, бали

Показник поведінки
Латентний 
період пер-

шого перети-
ну квадрата, с

Горизонтальна 
активність

Вертикальна 
активність

Орієнтовно- 
дослідницька

діяльність

Грумінг  
(кількість 

актів)

Вегетативні 
прояви  

(дефекація, 
уринація)

0 91–180 0–15 0–2 відсутня 0 0

1 61–90 16–30 3–5
поодиноке  

принюхування
1–2 1

2 3–60 31–50 6–10
помірний

пошук
3–4 2–4

3 0–30 51 і більше 11 і більше
виражений  

пошук, заглядан-
ня в щілини

5 і більше 5 і більше
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окремих позиціях у балах являлося основою 
виділення трьох рівнів досліджуваних пара-
метрів загальної рухової активності: низький, 
проміжний та високий (табл. 3).

Для виключення впливу індивідуальної 
реакції на новизну обстановки всім експери-
ментальним тваринам первинно проводилося 
2-3-кратне тестування, усереднені показники 
якого використовувалися під час аналізу як 
вихідний фон поведінки.

Етологічні спостереження характеру зоо-
соціальних відношень в ситуації конкурент-
ної взаємодії здійснювали в камері розміром 
40×70×50 см протягом 15 хв при мінімізації 
додаткових подразників, що забезпечувалося 
проведенням експериментів у приміщенні 
звичного утримання у добовий період помір-
ної емоційної активності (з 12.00 до 14.00), на 
свіжій підстилці за умов звичайних звукових 
та зорових стимулів. Таким чином тестували 
випадкові пари тварин, які попередньо (не 
менше як 5 діб) перебували в індивідуальних 
клітках для зняття ефекту соціальних взаємо-
дій. При цьому враховували прояви «друже-
любного» характеру: прагнення спілкуватися, 
об’єднуватися, взаємодіяти (зооцентричний 

тип), а також наявність альтернативних 
тенденцій – до домінування, майже до мані-
фестації агресивних дій або щодо розвитку 
підлеглої (субмісивної) поведінки [21, 22].

Хронічну (4 тиж) щоденну алкоголізацію 
тварин 15%-м розчином етанолу (ad libitum) 
з використанням градуйованих напівавтома-
тичних поїлок здійснювали з 9.00 до 16.00 у 
вільній груповій поведінці за умов звичного 
утримання та стандартного годування. На 
5-му тижні щурів розміщували в ізольовані 
клітки для тестування індивідуального рівня 
вживання етанолу і води, а також визначення 
індексу надання переваги у двопляшковому 
тесті, який обчислювали за формулою: ІНП = 
(VC2H5OH ÷ (VC2H5OH + VH2O)) × 100%, де ІНП – 
індекс надання переваги; VC2H5OH – об’єм 15% 
етанолу; VH2O – об’єм питної води.

Дозу етанолу (г/кг), що вживали щури, 
розраховували з урахуванням маси тіла твари-
ни і щільності C2H5OH (0,78 г) за формулою, 
при цьому 1 мл 15%-го етанолу відповідав 
0,117 г C2H5OH: ІД = (VC2H5OH ÷ МТ) × 1000 г, 
де ІД – індивідуальна доза; VC2H5OH – об’єм 
алкоголю, що вживався, мл; МТ – маса тіла 
тварини, г.

Таблиця 2. Шкала оцінки тривожно-фобічного статусу у щурів

Вираженість 
реакції, бал

Тест
I II III IV

Латентний 
період вихо-
ду з центра 
«відкритого 

поля», с

Реакція страху при маніпуляціях Латентний 
період про-
ходження 

через отвір, 
с

Латентний 
період 

спуску з 
висоти, с

задку- 
вання

затаю- 
вання

вокалі- 
зація

притискан-
ня вушок

0 0–15 відсутня  0–30
1 15–30 при погладжуванні (дотику) 30–60
2 30–60 при наближенні руки 60–180
3 > 60 зберігається після припинення дії подразника >180

Таблиця 3. Шкала оцінки тривожно-фобічного статусу та емоційно-рухової активності у щурів

Рівень вираженості загальної рухо-
вої активності

Поведінкова реакція
тривожно-фобічна емоційно-рухова

Низький 0–4 0–3
Проміжний 5–7 4–7
Високий >8 >8
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Розчин DHEA у рициновій олії для інтра-
назального введення готували з розрахунку 
4000 мкг на 1000 мкл (4 мг/мл). Разова 
щоденна доза DHEA становила 160 мкг на 
тварину загальним об’ємом 40 мкл у 2 ніздрі. 
Як плацебо застосовували рицинову олію.

Статистичну обробку результатів для 
визначення вірогідності відмінностей між 
групами порівняння проводили із застосу-
ванням програми «Excel» (непараметричний 
критерій t Стьюдента).

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

З урахуванням рівня щоденного індивіду-
ального вживання етанолу з визначенням 

дози, а також індексу надання переваги (ІНП) 
етанолу чи воді у двопляшковому тесті, було 
виділено дві підгрупи тварин: які надавали 
перевагу воді (ІНП – 0%; n = 8 (22,9%)) та 
які надавали перевагу етанолу (ІНП – від 1 
до 100%; n = 27; 77,1%). Середньодобова доза 
добровільного вживання становила 0,82 ± 
0,08 г/кг 15%-го розчину етанолу. Його вміст 
у щурів, які надавали перевагу воді, був на 
29% нижчим – 0,58 ± 0,13 г/кг; у щурів, які 
надавали перевагу етанолу – 0,95 ± 0,11 г/
кг (рис. 1).

По закінченні 30-денного періоду алко-
голізації вивчали вплив курсового інтрана-
зального введення DHEA на індивідуальні 
показники відношення до етанолу та харак-

Рис. 1. Характеристика досліджуваних груп тварин залежно від рівня щоденного добровільного вживання алкоголю 
після 30-денного доступу до 15%-го розчину етанолу: а – середньодобова доза вживання етанолу, що тестувалася; б – 
відносна доза вживання етанолу залежно від індексу надання переваги етанолу чи воді у двопляшковому тесті; 1 – усі 
тварини, 2 – надання переваги воді, 3 – надання переваги етанолу; 0% – середньодобова доза вживання етанолу в групі

а

б
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теристики поведінки дослідних щурів. При 
цьому частина тварин (n = 20) отримувала 
15 доз розчину DHEA у рициновій олії (160 
мкг на щура, інтраназально у ніздрі загаль-
ним об’ємом 40 мкл раз на день), решта  
(n = 15) – рицинову олію (плацебо) інтрана-
зально по 20 мкл у кожну ніздрю протягом 
15 днів. Під час індивідуального тестування 
тварин хоча й виявлено тенденцію до більш 
низької щоденної дози вживання у групі DHEA, 
проте характер розподілу тварин у підгрупах 
був ідентичним (див. рис. 1), що демонстру-
вало репрезентативність вибірок.

Дослідження емоційного стану включали 
вивчення рухової та орієнтовно-дослідниць-
кої діяльності тварин у «відкритому полі», 
а також визначення індивідуального рівня 
тривожності за 3-бальними шкалами вира-
женості поведінкових проявів та подальшою 
їх оцінкою в діапазоні: низький, проміжний, 
високий. Під час аналізу поведінки кожної 
тварини враховували вихідні показники (фон) 
і після тривалої добровільної алкоголізації, 
а також їхню динаміку після курсового вве-
дення DHEA та плацебо.

Вихідні показники емоційної поведінки 
інтактних щурів дорослого віку визначалися 
високим (більше ніж 8 балів) рівнем рухової 
активності у «відкритому полі» – 10,49 ± 0,61 
бала, незалежно від приналежності до під-
груп тварин, які надавали перевагу етанолу 

чи воді (8,76 ± 1,00 і 11,41 ± 0,67 бала відпо-
відно; рис. 2, а), при цьому тривожно-фобічна 
складова поведінки, яка сягала 5,65 ± 0,50 
бала, характеризувалася проміжним рівнем 
(від 5 до 7 балів) (див. рис. 2, б).

У результаті алкоголізації тварин спосте-
рігалося вірогідне зниження на 44,3% вира-
женості емоційної компоненти поведінки (6,00 ± 
0,95 бала), більш суттєве у підгрупі щурів, 
які надавали перевагу воді (4,30 ± 0,87 бала), 
разом з посиленням (на 38,8%) вияв тривож-
но-фобічних реакцій до високого рівня (8,33 ± 
0,74 бала; P < 0,01), незалежно від відношен-
ня щодо вибору у двопляшковому тесті.

Такі поведінкові зміни внаслідок трива-
лого регулярного доступу до етанолу разом 
з показниками рівня його вживання та ІНП 
у двопляшковому тесті відповідають клініч-
ним проявам алкоголізму [23, 24], зокрема, 
синдрому психічної залежності [2], що у 
свою чергу, свідчить про адекватність засто-
сованої моделі патологічного потягу, який 
є кардинальним синдромом залежності від 
психоактивних речовин.

З використанням цієї моделі вивчали 
вплив DHEA на емоційний статус і зоосо-
ціальну поведінку щурів (рис. 3; 4). Дослі-
дження виконано у стані відміни етанолу 
у двох серіях: контроль (плацебо; n = 15); 
курсове введення DHEA (n = 20). При цьому 
не виявлено суттєвих відмінностей емоцій-

Рис. 2. Вплив тривалої алкоголізації на емоційно-рухову активність у тесті «відкрите поле» і тривожно-фобічний ста-
тус щурів: а – емоційно-рухова активність, б – тривожно-фобічний статус; 1 – усі тварини, 2 – надання переваги воді 
у двопляшковому тесті, 3 – надання переваги етанолу у двопляшковому тесті; **P ≤ 0,05; ****P ≤ 0,01; *****P ≤ 0,001 
порівняно з фоном

а б
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но-рухової активності та тривожно-фобічного 
стану тварин. Такі результати, напевно, свідчать 
як про стійкість змін афективної сфери внаслідок 
тривалої алкоголізації, так і про актуалізацію 
поведінкового патерну психічної залежності на 
даному терміні припинення вільного доступу до 
алкоголю (15 днів), потенційованого умовами 
попереднього позбавлення соціальних взаємодій.

З урахуванням цього і беручи до уваги 
приналежність лабораторних щурів до стад-
них тварин зі слабо вираженою соціальною 
ієрархією, ми також досліджували інди-
відуальний характер поведінки в ситуації 
конкурентної (агоністичної) взаємодії, що 
відображала з’ясування та встановлення ран-
гових відношень. Встановлено, що в мікропо-
пуляції інтактних дослідних щурів (n = 35), 
як і в наших попередніх дослідженнях [21], 

переважали (51,4%) тварини соціоцентрич-
ного типу взаємодій при практично рівній 
представленості діаметрально протилежних 
тенденцій у поведінці: до підлеглості з ви-
соким рівнем тривожно-фобічного статусу 
(25,7%) та домінування (22,9%), до числа 
яких входило 2 особі (33%) з еквівалентами 
агресивної поведінки (рис. 5).

Хронічна алкоголізація призводила до 
нівелювання групових відмінностей внаслі-
док збільшення числа тварин підлеглого (на 
33,5%) та домінуючого (на 24,9%) типів, тоб-
то послаблювалася соціальна взаємодія, що 
корелювало з пригніченням емоційно-рухової 
активності та підвищенням тривожно-фобіч-
них реакцій у поведінці.

На цьому фоні інтраназальний курс 
DHEA, на відміну від плацебо, супроводжу-

а

б
Рис. 3. Вплив курсового введення плацебо (контроль) на емоційну поведінку тривало алкоголізованих щурів: а – емоцій-
но-рухова активність, б – тривожно-фобічний статус; 1 – усі тварини, 2 – надання переваги воді у двопляшковому тесті, 
3 – надання переваги етанолу у двопляшковому тесті; *P ≤ 0,1; **P ≤ 0,05; ****P ≤ 0,01; *****P ≤ 0,001 порівняно з фоном
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вався значним переважанням представле-
ності соціоспрямованої поведінки тварин 
разом з практичним відновленням вихідного 
співвідношення з альтернативними типами, 
характерного для інтактних лабораторних 
щурів. Водночас у контрольній групі (пла-
цебо) відзначалося істотне збільшення (у 3,5 
раза) наявності підлеглого типу, ймовірно, 
зумовлене некомпенсованим наростанням 
психоемоційного дискомфорту за умов від-
міни етанолу (див. рис. 5; 6).

Для підтвердження нейроетологічних 
ефектів DHEA після його курсового застосу-
вання проводили індивідуальне визначення 
відношення до етанолу у двопляшковому 
тесті (рис. 7). Встановлено, що як у дослідній 
групі DHEA, так і в контрольній відзначалося 
вірогідне зниження середньодобової дози 

його добровільного вживання, проте індекс 
надання переваги суттєво (P ≤ 0,001) зменшу-
вався (у 3,2 раза) під впливом DHEA, тоді як у 

а

б
Рис. 4. Вплив курсового введення DHEA на емоційну поведінку тривало алкоголізованих щурів: а – емоційно-рухова 
активність, б – тривожно-фобічний статус; 1 – усі тварини, 2 – надання переваги воді у двопляшковому тесті, 3 – надання 
переваги етанолу у двопляшковому тесті; *P ≤ 0,1; **P ≤ 0,05; ****P ≤ 0,01; *****P ≤ 0,001 порівняно з фоном

Рис. 5. Вплив тривалої алкоголізації на представленість 
зоосоціальних типів поведінки в мікропопуляції лабора-
торних білих щурів: 1 – підлеглий, 2 – соціоцентричний, 
3 – домінуючий
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тварин, що отримували плацебо, відношення 
до алкоголю вірогідно не змінювалося. Такі 
результати за умов відміни етанолу можуть 
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Рис. 6. Відносна представленість зоосоціальних типів поведінки в мікропопуляції лабораторних білих щурів: а – контроль 
(плацебо), б – вплив DHEA; I – вихідний фон, II – після алкоголізації, III – плацебо, IV – після 15-разового введення 
DHEA; 1 – підлеглий, 2 – соціоцентричний, 3 – домінуючий

свідчити про певний нормалізуючий ефект 
нейростероїдної регуляції, який сприяє дезак-
туалізації патологічного потягу до етанолу.

Рис. 7. Вплив DHEA на рівень вживання та індекс надання переваги етанолу у тривало алкоголізованих щурів: а – рівень 
вживання етанолу, б – індекс надання переваги; 1 – алкоголізація, 2 – після введення; ****P ≤ 0,01; *****P ≤ 0,001 у 
порівнянні з алкоголізацією

В.В. Гейко, М.С. Гейко, Т.В. Селюкова

Відомо, що DHEA, акумулюючись в го-
ловному мозку внаслідок синтезу de novo 
або його секреції в наднирковій залозі та 
гонадах [9], є потужним ендогенним нейро-
модулятором, який по-різному діє на ЦНС. 
У числі інших стероїдних гормонів він бере 
участь у механізмах забезпечення нормаль-
них і патологічних функцій мозку, підвищу-
ючи стресостійкість, покращуючи когнітивні 
функції, перешкоджаючи старінню завдяки 
його антиоксидантному, протизапальному та 
антиглюкокортикоїдному впливу.

Показана виражена залежність біо-
доступності DHEA від способу введення 
препарату [10]. У клінічній практиці засто-
совуються системні ін’єкції стероїдів, які 
здатні викликати небажані побічні ефекти, 
у зв’язку з чим оптимальнішим способом їх 
доставки у кров або мозок є інтраназальне 
введення, що може бути використано для лі-
кування порушень ЦНС, у тому числі хвороб 
залежності від психоактивних речовин, з 
найменшими периферичними відхиленнями 
[25, 26].
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ВИСНОВКИ

Наші результати свідчать про пригнічення 
емоційно-рухової активності та посилення 
тривожно-фобічних проявів у поєднанні з 
послабленням рівня зоосоціальних взаємодій 
внаслідок збільшення представленості аль-
тернативних типів поведінки у превентивно 
алкоголізованих тварин.

Після 15-денного припинення доступу до 
етанолу відзначається вірогідне зменшення 
інтенсивності його вживання (на 75%) у всіх 
дослідних щурів, очевидно, зумовлене зни-
женням толерантності. Разом з цим за показ-
никами надання переваги у двопляшковому 
тесті DHEA сприяло суттєвій редукції (на 
72%) патологічного потягу до етанолу, тоді 
як плацебо не змінювало його вираженості.

Такі результати у поєднанні з віднов-
ленням вихідного патерну зоосоціальних 
взаємовідношень з переважанням соціоцен-
тричного типу відображають нормалізуючий 
характер впливу нейростероїдної регуляції на 
емоційну поведінку алкоголізованих тварин, 
що свідчить про певний терапевтичний потен-
ціал DHEA, спрямований на послаблення чи 
усунення стійкого облігатного синдрому ал-
коголізму – психічної залежності від етанолу.

Автори виражають щиру вдячність і подяку 
О.В. Кириченко за участь у технічному забез-
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The authors of this study confirm that the research 
and publication of the results were not associated 
with any conflicts regarding commercial or 
financial relations, relations with organizations 
and/or individuals who may have been related to 
the study, and interrelations of co-authors of the 
article.

V.V. Geiko1, M.S. Geiko2, T.V. Selyukova3

EFFECT OF INTRANASAL 
ADMINISTRATION OF 
DEGYDROEPIANDROSTERONE ON 

EMOTIONAL STATUS AND ZOOSOCIAL 
BEHAVIOR OF RATS UNDER CONDITIONS 
OF PROLONG ALCOHOLIZATION
1 SI «Institute of Neurology, Psychiatry and Narcology 
of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», 
Kharkiv; 
2 Regional Clinical Narcological Hospital, Kharkiv; 
3 National University of Civil Protection of Ukraine, 
Kharkiv; e-mail: vvgeiko@gmail.com

We have investigated the effect of the intranasal degydroepi-
androsterone (DHEA) treatment on the emotional status and 
zoosocial behavior of rats during ethanol withdrawal compared 
to the level of voluntary ethanol consumption and its prefer-
ence at the 2-bottle test. It was shown that under conditions of 
renewal of alcohol access, the highest decrease in the intensity 
of its usage (by 75%), as compared to controls, was found in 
all experimental animals. Additionally, DHEA has promoted 
significant reduction (by 72%) in the pathological addiction to 
ethanol. These results, combined with the restoration of zooso-
cial relationships with the predominance of the socio-centric 
type, have reflected the normalizing effect of neurosteroids 
on the emotional behavior of the alcoholized animals, which 
suggest certain therapeutic potential of DHEA directed to a 
decrease in the level of ethanol addiction.
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emotional and motor activity; anxiety-phobic status; voluntary 
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